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●

Het idee om een activiteit te organiseren waarbij verbinding voorop staat wordt
positief ontvangen. Romkje en Annelies hebben met Gea en Reinate overleg gehad.
Wellicht is het een idee om een vernieuwde informatieavond te organiseren. Gea
gaat dit overleggen met het team.

●

Ouderhulp. Gea weet te vertellen dat maar liefst 80% van de ouders meehelpt op
school. Dat is zowel voor als achter de schermen. (rijden bij uitjes, lezen,
computerlessen, luizenmoeder, MR, hulp schoolplein etc. )

●

Ouderavond. We blikken terug op de ouderavond over Mindset. Een geslaagde
avond! De presentator Cherryl wist iedereen te boeien. Er was een prima opkomst,
goed gekozen onderwerp, mooi studiemoment voor zowel team als ouders.
Sommigen misten de koppeling naar de praktijk, meer voorbeelden hoe je het zelf
kunt doen zou nog nuttig geweest zijn.

●

Plein. Door de vorst is het plaatsen van het nieuwe speeltoestel vertraagd. De
planning is dat de week na Pasen het toestel geplaatst gaat worden. Met hulp van
ouders zijn veel zaken uiteindelijk toch gelukt, zoals het verwijderen van de oude
rubbertegels.
Ook het bankje en de boom worden binnenkort door twee ouders en een hovenier
geplaatst.

●

Vervangingsproblematiek. Helaas is er door ziekte twee keer sprake geweest van
code rood, waardoor leerlingen thuis moesten blijven. De Hasperschool heeft er alles
aan gedaan dit te voorkomen. Ouders reageerden over het algemeen positief op de
aangeboden oplossingen in periodes van veel zieke leerkrachten.

●

Werkdruk. Er is een werkdrukakkoord rond, hierdoor zal iedere school geld
ontvangen om de werkdruk te verlagen. Door het team zal nagedacht worden over
het besteden van het geld.

●

Formatie 2018-2019. Waarschijnlijk kunnen er volgend jaar nog steeds 8 groepen
worden geformeerd.

●

Zorgbreedte. Gea vertelt meer over het onderwerp zorgbreedte. Reinate is de ib-er.
Zij heeft op dit moment ca. 20 u/wk voor haar taken. Er zijn geen extra leerkrachten
voor extra tijd of begeleiding. Leerkrachten moeten zelf differentiëren en individuele
hulp bieden in de klas. De visie van de school is om zoveel als mogelijk voldoende
aandacht/tijd te bieden aan leerlingen die boven-of ondergemiddeld presteren. Dit
blijft maatwerk.

●

Begrijpend lezen. Gea vertelt hier meer over. Het is erg belangrijk. Vanaf groep 4
wordt er gestart met woordenschat onderwijs. Ook wordt er elke week gewerkt met

Nieuwsbegrip; elke week wordt een actueel onderwerp behandeld en uitgebreid
besproken.

